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Uma retrospectiva dos 
avanços do PDE em 2019

A primeira edição do ano traz um resgate fotográfico das realizações e reais 
transformações desenvolvidas pelas escolas e comunidades atendidas pelo 
Programa do Desenvolvimento da Educação do IBS em 2019!

Arte & Cultura

Boas Iniciativas
Multiplicação de ações e 
criação de novas propostas 
mostram empenho! pág. 3

As ações do IBS tem revelado 
talentos nas diversas áreas 
da cultura e produzido novos 
olhares para a Arte! pág. 5

Giro Solidário

O conhecimento revela um Brasil 
que quer ser sustentável e preservar 
suas riquezas naturais!  pág. 7

O Projeto 30 Minutos Pela Leitura em 
2019: alegria, fantasia, aprendizado 
e prazer na leitura! pág. 11

Educação Ambiental

Janeiro 2020
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Incentivo à leitura

Formações de mediação de leitura 
expandiram atividades na área

O ano de 2019 foi intenso no que 
se refere às formações de me-
diação de leitura oferecidas pelo 
IBS. Formaram-se turmas de An-
jos da Leitura em seis estados e 
onze municípios espalhados pelo 
Brasil e que agora vão difundir a 
leitura literária nas escolas e co-
munidades onde atuam!

Não pôde faltar também o tra-
dicional São João Literário, que 
encantou novamente com suas 
quadrilhas e muito aprendizado!Cerro Corá  - RN

Ubajara  - CE

Quatipuru - PA

Sobral  - CE

São Paulo  - SP

São Raimundo Nonato - PI
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Boas iniciativas

Iniciativas de sucesso frutificaram 
em diversas localidades do país 
O ano de 2019 contou com exce-
lentes iniciativas empreendidas 
pelo IBS e suas escolas parcei-
ras. Formações em Petrolina, São 
Paulo e Jericoacoara com o aporte 
de novos financiadores, além da 
continuidade de projetos como 
o JEPP - Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos e o Pra Seguir 
em Irecê, Bahia, que estimulam 
os jovens a permanecerem na es-
cola e concluírem seus estudos. E 
mais uma edição do Intercâmbio 
Solidário revelou a realidade brasi-
leira aos estudantes de São Paulo.

IBS ganhou mais um prêmio em 2019
Pela segunda vez consecutiva, o 
Instituto Brasil Solidário conquis-
tou o Prêmio Melhores ONGs. O 
prêmio foi criado com a proposta 
de reconhecer organizações bra-
sileiras que se destacam pelo tra-
balho em prol da sociedade, pro-
movendo boas práticas de gestão 
e transparência.

Irecê - BA

Petrolina - PE

São Paulo - SP

Jericoacoara - CE

Barreirinhas - MA
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Biblioteca entregue em Tianguá 
e novos municípios alcançados

O ano do Projeto Ventos que 
Transformam foi assim: com bi-
blioteca novinha e aconchegan-
te entregue em Tianguá, Ceará, 
mais dois municípios recebendo 
formações de Educação Ambien-
tal, Incentivo à Leitura e Capa-
citação Digital no Rio Grande 
do Norte e a construção de uma 
horta escolar na capital paulista! 
E todos os projetos tornaram-se 
referências em suas localidades!

Acompanhe as novidades pelo 
http://echonoticiastiangua.
blogspot.com.br

Tianguá - CE

Ubajara - CE

Cerro Corá - RN

Lagoa Nova - RN

São Paulo - SP
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Arte & Cultura

A Cultura e a Arte permeiam to-
das as atividades sugeridas no 
Programa de Desenvolvimento 
da Educação para as escolas par-
ceiras. Dentre tantas iniciativas 
incentivadas pelo IBS nas escolas 
com o PDE, algumas ganharam 
corpo, como o Cinema na Praça 
em Irecê e o Carnaval Literário, 
em Palmeiras, ambos municípios 
baianos. O IBS sempre deixa um 
legado de Arte e Cultura nas co-
munidades, valorizando a cultu-
ra local e disseminando práticas 
que complementam o aprendiza-
do dos conteúdos programáticos.

A arte pulsou em todas as ações 
práticas do PDE nas escolas

Irecê - BA

São Paulo - SP

Palmeiras - BA

Jericoacoara - CE Jericoacoara - CE

Petrolina - PE
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Educomunicação

Projetos tiveram continuidade 
em município baiano
Difícil falar em Educomunicação 
sem citar o município baiano de 
Irecê, que vem se destacando 
fortemente nessa área. Com gin-
cana tecnológica, participações 
em programas da rádio local, 
intensa programação na rádio 
escolar e oficinas de fotografia 
para os jovens do Programa Pra 
Seguir, criado para erradicar a 
defasagem dos adolescentes na 
escola,  os alunos sentem-se es-
timulados e valorizados, o que 
tem se refletido na melhora do 
desempenho escolar e diminui-
ção dos índices de  evasão.
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Educação ambiental

Realizações na área ambiental 
revelam continuidade e expansão

O ano de 2019 teve muitas for-
mações práticas desenvolvidas 
pelo IBS e seus financiadores par-
ceiros, além de muitas iniciativas 
de multiplicação desenvolvidas 
pelas próprias escolas e comuni-
dades que receberam o Programa 
de Desenvolvimento da Educa-
ção - PDE - em suas localidades. A 
área de Educação Ambiental fru-
tifica cada vez mais e perpetua, 
dessa forma, um ciclo virtuoso 
de ações em prol do meio ambien-
te e da sustentabilidade!

Tianguá - CE

Cascavel - CE

Irecê - BA

Cerro Corá - RN

Lagoa Nova - RN

IBS na Conferência Internacional
de Educação Ambiental

O IBS levou para o evento em Ben-
to Gonçalves, Rio Grande do Sul, a 
experiência da coleta seletiva em 
Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, 
parceria com a Echoenergia. Luis 
Salvatore e representantes de La-
goa Nova dividiram o palco com 
profissionais do Brasil, do Chile, 
do Paraguai e do Uruguai.
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Saúde já tem seu lugar garantido 
nas escolas parceiras do IBS

Saúde é um tema que tem sido 
abordado frequente e criativa-
mente nas escolas parceiras do 
IBS, com pesquisa e protagonis-
mo dos estudantes. Ações efica-
zes dependem do envolvimento 
e da compreensão de todos e é 
o que acontece atualmente! Ali-
mentação saudável decorrente 
das hortas escolares, escovação 
dental diária nos Escovódromos 
e abordagens pontuais, como o 
problema da dengue, são intro-
duzidos de forma participativa!

Saúde

Irecê - BAJericoacoara - CE

Cascavel - CE

Cruz - CE Tianguá - CE
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Nova seção do IBS Notícias mostra 
projetos de cidadania na escola

Cidadania

Outubro foi o mês da estreia da 
nova seção Cidadania aqui no 
IBS Notícias, especialmente cria-
da para o compartilhamento das 
ações que envolvem a promoção 
da participação política na esfera 
comunitária e municipal a partir 
do ambiente escolar. Os respon-
sáveis pelo desenvolvimento do 
projeto com os estudantes do 
ensino médio de Barreirinhas, 
Maranhão, foram Diogo Salles e 
o professor Antonio Carlos Lis-
boa. O sucesso das palestras deu 
origem ao eixo Cidadania, ago-
ra incorporado ao Programa de 
Desenvolvimento da Educação - 
PDE, e com uma ampla agenda de 
trabalhos para 2020.
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As transformações que trazem 
aconchego e encanto para a escola

Antes & Depois

Antes

Seguem alguns exemplos das transformações de espaços escolares empreendidas no ano de 2019, en-
quanto o IBS se prepara  para mais transformações incríveis em 2020!

São Paulo - SP

Petrolina - PE

Jericoacoara - CE

Petrolina - PE

São Paulo - SP São Paulo - SP

Jericoacoara - CE
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Projeto 30 Minutos pela Leitura: 
continuidade com criatividade

Giro solidário

Balsas - MA Irecê - BA

Tianguá - CE

Petrolina - PE Cascavel - CEIbitiara - BA

O Projeto 30 Minutos pela Leitura ganhou corpo com propostas criativas como a Blitz Literária em Irecê, 
Bahia, na qual os alunos da Escola José Francisco Nunes param carros para recitar poemas aos motoristas e 
passageiros, e a Mala Viajante, em Balsas, Maranhão, que circula por várias escolas municipais!
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Educação financeira

Jogos de Educação Financeira 
bateram novas metas de expasão

O ano de 2019 foi decisivo para 
a difusão dos Jogos de Educação 
Financeira pelo território nacio-
nal. Agora, 7 estados brasileiros 
podem contar com a aplicação do 
projeto no ensino público. Alunos 
de escolas e instituições de 19 
municípios brasileiros aprendem 
educação financeira de forma lú-
dica com os jogos Piquenique e 
Bons Negócios. O sucesso é tanto 
que os jogos foram parar no cur-
so de Pedagogia da Universidade 
Federal do Ceará - UFC, através 
do trabalho de conclusão apre-
sentado pelo estudante Otacílio 
Vieira, participante de uma das 
formações do IBS. Hoje, a univer-
sidade pública conta com os jogos 
na disciplina “Tópicos de Educa-
ção Matemática”, apresentando 
aos futuros professores essa for-
ma diferenciada e divertida de 
estimular a aprendizagem.

Acompanhe o site do projeto: 
vamosjogareaprender.com.br

Sobral - CE

Ibitiara - BA

Quatipuru - PA

São Paulo - SP

Morro do Chapéu  - BA
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Galeria de talentos do 
IBS cresce a cada dia

Expediente
Direção editorial: Luis Eduardo Salvatore
Projeto gráfico: Diogo Salles Amaral
Editoração eletrônica: Carolina Lopes
Redação: Carolina Lopes 
Colaboração: Gabriela Martins e Zenaide Campos
Revisão e edição: Luis Eduardo Salvatore, Zenaide 
Campos, Diogo Salles Amaral e Carolina Lopes
Administração do Blog: Jone Paraschin Jr.
www.brasilsolidario.org.br/blog

facebook.com/institutobrasilsolidario

@brasilsolidario

youtube.com/user/BrasilSolidario

instagram.com/brasilsolidario

A cada nova parceria, apresentam-
-se novos talentos para compor a 
grande família do IBS pelo Brasil. 
São pessoas de atitude, parceiros 
que trabalham por um país melhor!

Minha história

Daniel Rocha - CE

Ivete Nery - PI

Jucileide Pereira - BAWanderley Marques - CE

Rúbia Margareth - BA

Matheus Lima - CE

_______________________________ Parceiros Financeiros

Programas, projetos e premiações ____________________

#juntosconstruimos


